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1 Inleiding
Sinds 1 januari 2015 maakt het berichtenverkeer binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) gebruik van de iWmo-standaard. Per 1 januari 2020 is daar de iEbstandaard voor de oplegging van de Eigen bijdrage bijgekomen.
Met ingang van 1 april 2023 wordt met de release iEb 3.0 een nieuwe versie van de iEbstandaard van kracht.
Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste functionele wijzigingen van iEb 3.0
ten opzichte van iEb 2.0. Release 3.0 is aangeduid als major release, omdat deze een nieuw
berichtenpaar voor Abonnementstarief bevat ter vervanging van de losse Start eigenbijdrage
en Stop eigenbijdrage berichten voor Abonnementstarief.
De wijzigingen zijn afgestemd met de Referentiegroep iWmo/iJw/iEb waarin gemeenten,
aanbieders, softwareleveranciers, ketenpartners en het Ketenbureau i-Sociaal Domein zijn
vertegenwoordigd.
Over de documentatie
Dit document heeft als doel om gebruikers van het iEb-berichtenverkeer te informeren over de
functionele wijzigingen in de 3.0-release. Technische wijzigingen zijn in deze functionele
uitwerking niet opgenomen.
Naast dit document met de functionele uitwerking is er een gedetailleerd mutatieoverzicht
beschikbaar. Hierin zijn de wijzigingen ten opzichte van iEb 1.0.3 weergegeven.
De specificaties van iEb 2.0 zijn te vinden in het Informatiemodel iStandaarden onder “In
Ontwikkeling”.
Invoering nieuwe release
De verwachte implementatiedatum voor iEb 3.0 is 1 april 2023.
De datum van ingebruikname is maandag 3 april 2023. Voor een soepele migratie stelt
Zorginstituut Nederland documentatie op, waaronder een landelijk draaiboek migratie dat in
het najaar van 2022 wordt gepubliceerd. De release wordt via een big bang-scenario
ingevoerd. Dit scenario houdt in dat de invoering van de release geen conversieperiode kent.
Meer informatie
Met vragen over de functionele uitwerking van iEb 3.0 kunt u terecht bij:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
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2 Nieuw berichtenpaar Abonnementstarief
In iEb 3.0 is een nieuw berichtenpaar toegevoegd. Hiermee vindt de gegevensuitwisseling
tussen gemeenten en CAK plaats voor het opleggen van de Eigen bijdrage voor
Abonnementstarief. Dit berichtenpaar komt in de plaats van de losse “Start eigenbijdrage” en
“Stop eigenbijdrage berichten” voor Abonnementstarief.
Dit betekent dat de gegevensuitwisseling voor Abonnementstarief vanaf iEb release 3.0 op
dezelfde wijze plaatsvindt als voor Beschermd wonen. Met behulp van het
“Eigenbijdragebericht abonnementstarief Wmo-ondersteuning” (WMO405) geeft de gemeente
zowel de start als de stop door voor het opleggen van het abonnementstarief. Ook wijzigingen
worden met dit bericht doorgegeven. Het CAK krijgt alle nieuwe informatie dan altijd in 1
bericht binnen en kan de juiste acties ondernemen voor de oplegging van de Eigen bijdrage
voor Abonnementstarief. Dit voorkomt verkeerde uitingen richting de cliënt, zoals
stapelfacturen.
De losse “Start eigen bijdrage” (WMO401) en “Stop eigen bijdrage” (WMO403) berichten zijn
verwijderd, evenals alle bijbehorende controles in de vorm van constrainst, condities,
technische regels, operationele regels en invulinstructies.
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